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PHILODERM FILOSOFIE
Een jonge huid houdt zichzelf gezond door de continue

aanmaak van nieuwe huidcellen en collageen en het onder
alle omstandigheden onderhouden van 

een juiste vochtbalans. 
De filosofie van Philoderm om huidveroudering tegen

te gaan is gebaseerd op deze unieke 
eigenschappen van de huid. 

Een gespecialiseerd team van 
cosmetische artsen, dermatologen en 

schoonheidsspecialisten ontwikkelden na jarenlang 
onderzoek de Philoderm lijn. 

Philoderm is een complete lijn 
verzorgingspreparaten en -producten die de

aanmaak van nieuwe huidcellen en collageen op een
natuurlijke wijze stimuleren en zorgen voor

een perfecte vochtbalans.

De Philoderm salonbehandelingen zijn gebaseerd 
op de vakkundige toepassing van micro-dermabrasie 

en fruitzuur peelings (AHA & TCA), in combinatie 
met hoogwaardige cosmeceuticals en cosmetica.

Een dermatologisch behandelconcept dat 
garant staat voor perfecte resultaten.

www.philoderm-professional.nl
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BOWIEMEDICALBV
PARALLELWEG7D
5349ADOSS
THENETHERLANDS
TEL:+31(0)412690116
FAX:+31(0)412690117

mail:info@bowiemedical.nl
info:www.bowiemedical.nl

showroom&winkel
6dagenperweekopen

OPEN:Maandagt/mVrijdagvan9.00tot17.00
Zaterdag:van10.00tot16.00

Onskantooristelefonischbereikbaar:
Maandagt/mVrijdagvan9.00tot17.00

Opzaterdaggeentelefoon.
GEENVAKANTIESLUITINGEN.

BowieMedicalBVisgespecialiseerdinproductenen
systemenvoorprofessioneleschoonheidsspecialisten,

huidtherapeuten,beauty-clinics,spa’s,sauna’s
enandereverzorgendeinstitutenenbedrijven.

Wijlevereneninstalleren:
Salon-inrichtingenenbasis-apparatuur

Specialemedische/cosmetischeapparatuur
Cosmetica-systemenenSalonbenodigdheden.

InonzeruimeshowroomenwinkelinOssvindtuhet
grootsteassortimentbeauty-enpodoproductenvanNederland.

Ubentvanhartewelkom.

PILOT-INSTITUUT
Alonzeproductenensystemen

wordengetestengebruikt
inonspilot-instituut.

Inditinstituutwerken
professionalsdagelijksmet

onzeproducten.
Ubentervanhartewelkomvoor

eeninformatiefgesprekof
proefbehandeling.

Belgerustvooreenafspraak.

OPLEIDINGEN&TRAINING
Binnenonsopleidingsinstuutde

BowieHealth&Beauty
Academy

verzorgenwijtalrijkecursussen,
opleidingen,trainingen

eninscholingen.
Bijaankoopvaneenvanonze

productenofsystemen
ontvangtuhiereenprofessionele

inscholingmetcertificaat.

BOWIEBELGIË
OnzeBelgischeklantenkunnen

voorinformatie,adviesenservice
terechtindeuitgebreide
showroomenwinkelvan
BowieMedicalBelgië.

Beemdenstraat5,2340Beerse
Tel:+32(0)14237724
Fax:+32(0)14690468

info:www.bowiemedical.be
UBENTALTIJDVANHARTEWELKOM.

VolgBowieMedicalBV
optwitterenfacebook.
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BOWIE BEHANDEL STOELEN

PERFECT VOOR U EN UW KLANT
De elektrische Bowie beauty behandelstoelen zijn voorzien van 1, 2, 3 of 4 sterke motoren.

BOWIE MEDICAL BV GEEFT STANDAARD 3 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE OP STOELMOTOREN

PRO-LINE
automatic

EMPIRE
draaibaar

BEAUTY-FIT
4 motoren

ROYAL
3 of 4 motoren

CLASSIC
4 motoren

SEGUNDA
2 motoren

 BEAUTY STAR PROMESSA PRIMA

SOFT-LINE SERIE
PROMESSA SOFT EMPIRE SOFT MONTANA SOFT CLASSIC SOFT



BOWIE IPL SYSTEEM
ONTHAREN - HUIDVERJONGING - ACNE - COUPEROSE

CARBOXYNEO
OXYGENATIE - EXFOLIATIE -INFUSIE - LIFTING

De 3 carboXyneo efffecten tijdens een 
Glowskin O+ behandeling zijn:

1. Exfoliatie van de bovenste huidlaag.
2. Insluizen van hoog werkzame werkstoffen.
3. Verhoging van de natuurlijke zuurstoftoevoer in

de huid van binnenuit (Bohr effect) .

De carboXyneo 3 -in-1 Glowskin O+ behandeling 
biedt een alternatief voor microdermabrasie, 
chemische peeling en zuurstofbehandeling.

Tijdens de aangename carboXyneo behandeling 
wordt de huid gelijktijdig mild geëxfolieerd en 
voorzien van actieve werkstoffen terwijl zuurstof 
van binnenuit naar de huid wordt gevoerd (Bohr 
effect). 

Het carboXyneo platform is tevens standaard 
voorzien van een multi-polair handstuk voor facial 
RF lifting.

- Perfect Pulse Technology (PPT)
- Full colour touch-screen bediening 
- Stappen menu in de Nederlandse taal
- Zeer hoog werkvermogen (tot 50 J/cm2)
- Spotsize: 7,5 cm2
-	 Gemakkelijk	verwisselbare	filters
- High Performance waterkoeling 
- Instelbare huidkoeling 
- Zeer snelle puls repetitie
- Variabele puls-instelling
- Pulsreeks programmering
- Ergonomisch handstuk
- Met voet-& handbediening
- Optioneel: E-lite RF functie
-            Optioneel: SHR functie

PPT Technology
De PPT technologie zorgt voor een volledig gecon-
troleerde perfecte “pulse-shape” (block-shape) met 
constante en gelijkmatig verdeelde energie afgifte 

gedurende de volledige puls lengte. 



Cryo-lipolyse is een methode om zonder 
chirurgie vet te verliezen. Tijdens een 
cryo-lipolyse behandeling worden de 

vetcellen onder de huid gekoeld, waarna 
deze bevriezen en afsterven. 

De afgestorven vetcellen worden 
vervolgens door het lichaam op een 

natuurlijke manier afgevoerd. 
Deze behandeling is zeer geschikt 

voor het verwijderen van hardnekkig vet 
bij probleemzones als de 

buik, benen en billen.

-  2 of 4 handstukken
- verschillende maten handstukken

- mogelijkheid voorverwarmen
- speciaal handstuk voor de kin

- touchscreen op alle handstukken
- veilige noodstop voor de klant

- directe temperatuur meting
- LED ondersteuning

MICRO-NEEDLING
KRACHTIG & INSTELBAAR 

CRYO-LIPOLYSE
2 of 4 BEHANDELKOPPEN & HANDSTUK VOOR KIN

De Micro-Needling apparatuur maakt 
met behulp van een snel bewegend 

stempeltje met zeer fijne steriele 
naaldjes in korte tijd duizenden 

micro-perforaties in de huid. 
De door duizenden kleine prikjes 

veroorzaakte microkanaaltjes openen 
de huid voor de hoog 

geconcentreerde meso-werkstoffen.

De combinatie van diepe penetratie 
van werkstoffen en het gelijktijdig met 
prikjes stimuleren van de aanmaak 
van collageen en elastine maken de 

micro-needling techniek tot een 
effectief wapen in de strijd tegen 

rimpeltjes, huidverslapping en algehele 
huidveroudering.



De Diode laser is een zeer krachtig wapen 
tegen overbeharing.

De Diode laser voor permanente ontharing is 
voorzien van de allernieuwste technologie 

en voldoet aan alle moderne eisen.

- Werkvermogen tot 720 W  
- Kop tot 12 x 14 mm.

- Optie: extra koel handstuk 
- Optie: 3 golflengtes handstuk 
(755 nm - 808 nm - 1064 nm)

De Diode laser is geschikt voor zowel  
“single-pass” als “multi-pass” ontharing.

De “multi-pass” diode-techniek 
(ook wel “Super Hair Removal” of 
“In-Motion Techniek” genoemd) 

is geschikt voor elke huid en 
geeft uitstekende resultaten.

HIFU SYSTEM
LIFTING & TIGHTENING

DIODE LASER
ONTHAREN MET LASER

HIFU staat voor "High Intensified Focused 
Ultrasound" en wordt ook wel aangeduid met 

"Microfocused Ultrasound" (MU).

Dankzij HIFU is een effectieve facelift zonder 
snijden nu veilig en pijnloos mogelijk.

Bij de HIFU behandeling worden op niet 
invasieve wijze, via gericht ultrageluid, 

energiepulsen in de diepere lagen van de huid 
afgegeven. Hierdoor wordt de natuurlijke aan-
maak van collageen in de huid gestimuleerd 
waardoor de huid verstrakt en gelift wordt. 

Het resultaat is een strakkere huid met een 
frisse uitstraling en een zichtbaar 

verbeterde huidconditie. 



Bij Mesotherapie worden zeer 
geconcentreerde actieve werkstoffen 
(ampullen) in de diepere huidlagen 

gebracht. 

Mesotherapie is een 
behandeling die zowel met als zonder  

naalden kan worden toegepast
Doel: huidverbetering/ huidverjonging.

 Meso-poratie is een exclusieve 
technologie voor meso-therapie 

zonder (injectie) naalden.

De no-needle mesotherapie is geheel 
pijnloos en zonder bijwerkingen, en 

werkt even effectief en diep als 
mesotherapie met naalden.

HUID ANALYSE
DERMASCOOP & TOTAL FACE ANALYSE

MESO THERAPIE
NAALDLOZE MESOTHERAPIE - MESO ROLLERS

Huidanalyse apparatuur met 
dermascoop of total-face fotografie.

Het gezicht wordt met 3 soorten 
belichting ( RGB licht, gepolariseerd 
licht en UV-licht ) gefotografeerd met 

een speciale huidcamera.

Binnen enkele minuten zijn alle foto’s 
en metingen klaar, en is de volledige 

huid-scan afgerond.

Duidelijke foto’s en grafieken geven 
een hele heldere analyse van de 
status van de huid. Alle gegevens 

worden overzichtelijk bewaard.

 Met Nederlandstalige software.



CLINIC-CARE
COSMECEUTICALS UIT ZWEDEN

MCCM
MEDICAL COSMETICS 

ClinicCare uit Zweden is een hoogwaardige 
cosmeceutical lijn voor huidverzorging en 

huidtherapie.

Laag-moleculair geïoniseerd 
bio-hyaluronzuur is één van de belangrijkste 

unieke basiscomponenten van de 
ClinicCare huidverzorgings producten.

Daarnaast bevatten alle ClinicCare 
cosmeceuticals extreem hoge concentraties 

aan speciale actieve werkstoffen.

Er zijn regelmatig gratis introductie 
workshops ClinicCare. 

De MCCM medical cosmetics zijn 
bedoeld voor gebruik bij behandelingen 
in professionele instituten en klinieken.

Het MCCM assortiment werkt doel- en 
resultaatgericht op huidverjonging en 

huidproblemen. 

Naast een uitgebreid assortiment 
verzorgingsproducten is MCCM vooral 

gespecialiseerd in hoogwaardige
 peelings, meso-ampullen, maskers 

en luxe salonbehandelingen.  

Er zijn regelmatig gratis introductie 
workshops MCCM.



DERMABRASIE
KRISTAL-  DIAMANT-  &  HYDRA-DERMABRASIE

ELEKTROLYSE 
TELE-GONE & BLEND ONTHAREN

Microdermabrasie met kristallen is een 
mechanische peeling, waarbij met hulp 

van microkristallen (aluminium-oxide) de 
bovenste (dode) huidcellen van de huid 

worden verwijderd.

Bij diamant dermabrasie gebeurt dit met 
behulp van ruwe diamantkopjes.

Bij hydra dermabrasie wordt gebruik 
gemaakt van speciale vloeistoffen 

op basis van AHA en BHA.
 

Dermabrasie vernieuwt de bovenste 
huidlagen waardoor uw huid weer glad 
en gezond straalt. Dermabrasie is ook 

een goede voorbereiding op elke behan-
deling met werkstoffen (betere opname).

Het tele-gone systeem biedt 
een oplossing bij diverse 

storende huid-oneffenheden.

Het systeem is gebaseerd op 
het principe van diathermie  

(thermolyse) met behulp van 
hoogfrequente wisselstroom.

Het blend systeem biedt een 
combinatie van galvanische 

gelijkstroom en 
 hoogfrequente wisselstoom.

Door diathermie en galvani-
sche stroom te combineren 
ontstaat de blend methode 

voor ontharen.

Het blend apparaat voldoet 
aan alle Nederlandse 

(examen) eisen.



CRYO-STIFT
WRATJES - FIBROMEN - ONEFFENHEDEN

SKIN-PERFECT
CONCEPT: DERMABRASIE + MESOTHERAPIE

De Cryo-stift werkt op basis van 
Penetrating-Jet-Freezing, de meest 

effectieve Cryo-technologie.

Met deze methode kunnen met 
uiterste precisie wratten, fibromen, 
ouderdoms- en pigmentvlekken,

 letingos, acne littekens en andere 
oneffenheden worden verwijderd. 

Hierbij blijft het direct omliggende 
gezonde weefsel onaangetast. 

Daardoor is de methode ook uitstekend 
toepasbaar bij diabetische patiënten.

Een behandeling met de Cryo-stift is 
eenvoudig uitvoerbaar, en duurt slechts 

enkele seconden.

De combinatie van 
Dermabrasie & Meso-therapie 

staat garant voor sublieme 
huidverbetering. Met behulp van 
geavanceerde microdermabrasie 

wordt de huid voorbereid.

Dode huidcellen worden 
verwijderd, de huiddoorbloeding 
wordt gestimuleerd en de boven-
laag van de huid wordt optimaal 

toegankelijk gemaakt. 

Vervolgens wordt met het 
nieuwste MesoPro 3.0 apparaat 
een meso-cocktail of -preparaat 
naar keuze tot ver in de diepere 

huidhuidlagen gebracht. 

Met dit behandelconcept worden 
geweldige resultaten bereikt. 



YAG LASER
TATTOO REMOVAL - CARBON MASK - SCHIMMELNAGELS

ZUURSTOF THERAPIE
DRUK INJECTIE - JET SPRAY - NEVEL - INHALATIE

Zuurstof-therapie voor de huid met 4 functies: 

    1. Zuurstof druk-injectie,
    2. Nano-spray, 
    3. Aqua-jet Spray 
    4. Inhalatie 

Het high-tech zuurstofsysteem van de Oxy-Spa 
zorgt er met pulserende zuurstof-druk-injecties 

voor dat de pure zuurstof samen met hoog 
geconcentreerde werkstoffen direct 
diep in de huid worden opgenomen. 

De YAG laser wordt 
gebruikt voor:

* Het verwijderen van 
tatoeages, permanent 
make-up en huidvlekken.

* De effectieve behandeling 
van Onychomycose 
(schimmelnagels).
 
* Huidverbeterende behan-
deling "Carbon Peeling".

  
De YAG laser werkt met 

twee golflengtes 
(1064 nm en 532 nm)

zodat verschillende kleuren 
effectief kunnen worden 

behandeld.



BODY SHAPING
VET VERLIEZEN - VERSTRAKKEN - AFSLANKEN

RF-LIFTING
LIFTING & TIGHTENING

De Vela-Methode is gebaseerd op de 
drievoudige werking van een diepe 

mechanische bindweefselmassage onder 
vacuüm (vacu-dermologie), gecombineerd 
met radiofrequente energie (13,6 Mhz RF) 

en infrarood licht straling (640 nm IR).

De Vela methode zorgt voor 
huidverstrakking, een egale huid en 

heeft een liftend effect.

Cavitatie zorgt voor het effect van een 
liposuctie, zonder snijden. De apparatuur 
werkt met zeer hoge ultrasone energie 

(40 Khz) waardoor het cavitatie-effect wordt 
bereikt dat zorgt voor afbraak van lokaal vet.

Een lipo-laser behandeling is gebaseerd 
op low level laser technologie (LLLT). De 
lipo-laser wordt gebruikt voor plaatselijke 

vet-reductie en body-shaping. 

RF-Lifting (Radio Frequency Lifting) is 
een non-operatieve methode voor lifting 

en verstrakking voor zowel het gezicht als 
lichaam. 

Deze methode staat ook bekend als 
non-surgical (face) lifting. 

De Radio Frequente energie die vrijkomt, 
verwarmt de huid. Hierdoor trekt het 

collageen samen en wordt de aanmaak 
van nieuw collageen en elastine 

gestimuleerd. 

Het resultaat is een direct zichtbare lifting 
en verstrakking.

Bij de Fractional RF wordt energie toege-
diend met behulp van een uit meerdere 

pixels bestaande multi-polaire matrix 
Hierdoor ontstaat een gelijkmatigere 
energieverdeling en dieper resultaat.



COSMETICS
DEAD SEA COSMETICS & PEDICEUTICALS 

HANDS & NAILS
APPARATUUR & MEUBILAIR

De Mineral-Care producten zijn 
gebaseerd op het unieke mengsel van 
krachtige mineralen en zouten uit het 

water en de modder van de Dode Zee.

Dit mengsel wordt aangevuld met 
ingrediënten uit de natuur van het Midden 

Oosten, zoals etherische oliën en 
plantenextracten. 

Mineral-Care zorgt voor een gezonde, 
stralende en zachte huid.

Footlogix is een revolutionaire en 
innovatieve lijn producten die speciaal 
werd ontwikkeld om voetaandoeningen 

doeltreffend te behandelen.

De Footlogix pediceuticals worden ingezet 
bij diverse ernstige voetklachten en bij 

voetproblemen ten gevolge van diabetes.

Een volledig assortiment 
nageltafels en hulpmiddelen 

voor manicure behandelingen 
en nagel-styling.

Effectieve afzuiging is van 
groot belang bij 

nagelbehandelingen.

De nieuwe generatie LED 
uithardings lampen staan 

garant voor snelle en grondige 
uitharding van gelnagels.

Nagellak verwijderen met 
stoom werkt snel en 

probleemloos. 
 



PEDICURE
APPARATUUR & MEUBILAIR

SALON INRICHTING
COMPLETE SALON SETS

De pedicure freesmotor vormt de basis van 
elke pedicure praktijk.

De innovatieve hoogwaardige pedicure 
motoren van Unitronic uit Duitsland zijn 
toonaangevend in de pedicure branch.

Pedicure behandelstoelen zijn leverbaar 
met 1 tot 5 motoren.

Pedicure praktijkmeubels kunnen worden 
uitgerust met UV instrumentlade, 

uitschuifbaar motor compartiment en 
handstukhouder.

Salon- en praktijk inrichtingen voor 
schoonheidsspecialisten en pedicures 

zijn al meer dan 20 jaar een specialiteit van 
Bowie Medical BV. 



BEHANDELTORENS

VAPO STOOM APPARATEN

SALON APPARATUUR

LOEP LAMPEN



TABOURETS

WELLNESS

MEUBELS

MASSAGE



Bowie Medical BV
Parallelweg 7D
5349 AD Oss

tel: 0412 690116
email: info@bowiemedical.nl

www.bowiemedical.nl

BOWIE CENTRUM VOOR TRAINING & OPLEIDING
CURSUSSEN:

Micro Dermabrasie
Elektrisch Ontharen
HIFU Behandeling

Meso Therapie
Micro Needling
Huid Analyse
Cryo Lipolyse
IPL Ontharen

CURSUSSEN
Aroma Therapie

Harsen
Paraffine

Hot Stones
Kruidenstempels

Relexzone Therapie
Gelaats Massage

Gelnagels


